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REVISÃO: 

CITOPLASMA 



• Armazenamento, empacotamento e secreção de substâncias
• Formados por 4 ou 5 sacos (golgiossomo) achatados e empilhados
• Presente em grande quantidade em células com função secretora
• Funções:
- Secreção celular
- Forma o acrossomo do espermatozóide
- Forma a lamela média das paredes das células vegetais
- Sintetiza polissacarídeos
- Forma os lisossomos
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http://sanabria.j.googlepages.com/Secreocelular.jpg/Secreocelular-full;init:.jpg


• Realizam a respiração celular

• Presentes nas células eucarióticas
(animal, vegetal, algas, fungos e
protozoários)
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•Realizam a fotossíntese
•Presentes nas células vegetais e algas (seres autótrofos)

7



Realizam a digestão intracelular

Funções 

HETEROFÁGICA

AUTOFÁGICA

- ocorre a digestão de produtos da fagocitose e
pinocitose, com as funções de nutrição celular e defesa

- digestão de estruturas da própria célula (rejuvenescimento 
celular), ex.: apoptose da cauda do girino
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- São vesículas esféricas contendo enzimas oxidativas para
aminoácidos, ác. graxos e substâncias tóxicas

- Presentes em animais

- Ex.: inativação dó peróxido de hidrogênio ou água
oxigenada (H2O2)

H2O2 H2O + O2
Enzima catalase
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- Armazena: água, sais e substâncias
tóxicas

- Controla a pressão osmótica da célula

- Realiza a digestão intracelular
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CÉLULA PROCARIÓTICA
• Ausência de organelas membranosas
• Ausência de citoesqueleto
• Presença de ribossomos
• DNA disperso no nucleóide

CÉLULA EUCARIÓTICA
• Presença de organelas membranosas
• Presença de citoesqueleto
• Presença de ribossomos
• DNA envolvido pela carioteca (núcleo organizado)
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Vibrio cholerae
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CÉLULA ANIMAL
• Presença de centríolos
• Presença de lisossomos

CÉLULA VEGETAL
• Ausência de centríolos e lisossomos
• Presença de: vacúolo de suco celular; cloroplastos e parede celular.
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COLOCANDO EM 
PRÁTICA
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PRATICANDO (QUESTÃO 28 APOSTILA)

Três linhagens celulares distintas, estabelecidas em cultura
(linhagens 1, 2 e 3), tiveram o conteúdo de suas membranas
biológicas analisadas em laboratório. Foram registrados apenas os
dados referentes às membranas existentes em maior quantidade
nas respectivas linhagens. Os resultados experimentais obtidos
foram os seguintes:
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Linhagem
celular

Membranas do retículo
Endoplasmático

rugoso(%)

Membranas do
Complexo de

Golgi(%)

Membranas do retículo
Endoplasmático

liso(%)

Membranas do
Envoltório
nuclear(%)

Membranas de
Mitocôndrias

(%)

1 32 14 1 7 3

2 8 7 53 6 8

3 60 1 1 6 7

PRATICANDO (QUESTÃO 28 APOSTILA)



Com base nesses dados, conclui-se que

A) As células da linhagem 1 caracterizam-se por elevada taxa de
respiração celular.
B) As características das células da linhagem 2 são compatíveis com
a produção de lipídios.
C) A linhagem 3 representa células especializadas em secreção.
D) As linhagens celulares 1, 2 e 3 representam células com alta
atividade fagocitária.
E) As linhagens celulares 1, 2 e 3 são destituídas de citoesqueleto.

PRATICANDO (QUESTÃO 28 APOSTILA)
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Células animais com função secretora apresentam abundância de
'retículo endoplasmático granuloso' (rugoso) e 'complexo golgiense',
estruturas que se localizam próximas uma à outra e que trabalham
em conjunto. Nesse trabalho em parceria, o retículo endoplasmático
granuloso.
A) libera proteínas digestivas em vesículas denominadas lisossomos,

que atuarão em conjunto com os tilacóides do complexo golgiense.
B) produz fosfolipídios de membrana que serão processados no

complexo golgiense e liberados no citoplasma para formação de
novos ribossomos.

PRATICANDO (QUESTÃO 29 APOSTILA)
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C) sintetiza proteínas e as transfere para o complexo golgiense, que
as concentra e as libera em vesículas, que terão diferentes
destinos na célula.

D) funde-se ao complexo golgiense para formar o acrossoma dos
espermatozóides, responsável pela digestão da parede do óvulo e
pela penetração nesse.

E) acumula os polissacarídeos de parede celular, produzidos no
complexo golgiense, e os processa, antes de liberar as vesículas
que se fundirão com a membrana plasmática.

PRATICANDO (QUESTÃO 29 APOSTILA)
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O uso de álcool e outras drogas pode provocar o aumento do
tamanho do reticulo endoplasmático liso das células do fígado.
Isso é consequência do aumento:

A) da síntese de lipídeos por essa organela
B) do transporte de prótons para o interior da organela
C) do processo de autofagia mitocondrial
D) de enzimas degradadoras nessa organela
E) do processo de extrusão de resíduos

PRATICANDO (QUESTÃO 30 APOSTILA)
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PRATICANDO
Quando uma amostra de carne é colocada dentro de um recipiente
esterilizado, mesmo que não seja possível a existência de microrganismos
decompositores, ainda assim a amostra sofre decomposição. Tal processo
é decorrente da atuação de substâncias que, normalmente encontradas na
célula, estão armazenadas no interior do

A) lisossomo.
C) retículo endoplasmático.
B) ribossomo.
D) complexo golgiense.
E) núcleo.
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PRATICANDO

Os processos de secreção celular são feitos seguindo a
sequência:

A) aparelho de Golgi, retículo endoplasmático granular,
retículo endoplasmático agranular, vesículas de transferência.
B) vesículas de transferência, retículo endoplasmático
agranular, aparelho de Golgi, grânulos de secreção.
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C) retículo endoplasmático granular, vesículas de
transferência, aparelho de Golgi, grânulos de secreção.
D) aparelho de Golgi, vesículas de transferência, retículo
endoplasmático granular, grânulos de secreção.
E) retículo endoplasmático agranular, grânulos de
secreção, aparelho de Golgi, vesículas de transferência.

PRATICANDO



PRATICANDO
O esquema ao lado representa o corte de uma célula glandular
do epitélio intestinal. Nessas células, as organelas mais
abundantes são:
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A) Lisossomos e ribossomos.
B) Retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi.
C) Complexo de Golgi e mitocôndrias.
D) Lisossomos e mitocôndrias.
E) Retículo endoplasmático rugoso e peroxissomos.

PRATICANDO
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Estudo da Biologia



É o processo através do qual uma célula, denominada célula-mãe, se divide

em duas células filhas.
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O cromossomo é a estrutura que contém uma longa molécula de DNA

associada a proteínas histonas, visível ao microscópio óptico em células

metafásicas.

Proteína

histona

Condensação

Cromossomo

DNA

Cromatina
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Cromossomo Simples Cromossomo 
Duplicado

Centrôme
ro

Bra
ço

Bra
ço

• 1 Cromátide;
• 1 Centrômero;
• 2 Braços;

• 2 Cromátides;
• 1 Centrômero;
• 4 Braços;
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Critério: Quanto à posição do centrômero.

Metacêntric

o

Submetacêntrico Acrocêntric

o

Telocêntrico
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São cromossomos semelhantes na forma e no tamanho presentes aos
pares em células diplóides (2n)

Cromossomos 
homólogos

Célula diplóide
(2n)s

Cromossomos 
homólogos

Célula diplóide
(2n)d

Não há 
homólogos

Célula haplóide
(n)d

Não há homólogos
Célula haplóide

(n)s

Haplóides

Diplóides
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• G1 : pré-síntese (cromossomos simples)
• S : Síntese de DNA
• G2 : Pós-síntese (cromossomos duplos)

A lei de Hertwig afirma que a
relação núcleo/citoplasma é
mais ou menos constante e
uma vez que este equilíbrio é
perturbado há a necessidade
da divisão celular.
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N

d

N

s

N

s

2N

d

2N

s

2N

s

Célula 
mãe

Células 
filhas

Tipo de divisão em que a célula mãe haplóide (n) ou diplóide (2n), origina duas

células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula mãe.

• Pode ocorrer com células (n) ou (2n)

• Não altera o número de cromossomos da célula mãe

• Mitose: Divisão Equacional e simbolizada por E!
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A mitose ocorre nas células para:

• Crescimento e regeneração de tecidos
• Cicatrização
• Formação de gametas em vegetais
• Formação de gametas em animais por partenogênese
• Divisões do zigoto durante o desenvolvimento embrionário
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• Início da espiralização do material genético;
• Duplicação do centríolo (formação do 2º par);
• Rompimento e degeneração da carioteca;
• Desestruturação do nucléolo;
• Migração dos centríolos para os pólos da célula;
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• Máxima espiralização dos cromossomos (visível ao M.O.);
• Formação da placa equatorial;
• Centríolos dispostos nos polos opostos da célula;
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• Divisão longitudinal do centrômero;
• Encurtamento das fibras do fuso;
• Os cromossomos simples são puxados para os polos da célula;
• Início da desespiralização dos cromossomos;
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• Reestruturação do nucléolo;
• Reestruturação da carioteca;
• Desespiralização dos cromossomos e desestruturação do fuso;
• Ocorre a citocinese/citodierese;
• Formação das células filhas (cromossomos simples);
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Célula Animal

Célula Vegetal

Citocinese 
Centrífuga

Citocinese 
Centrípeta

Lamela média

Estrangulame
nto do 

citoplasma
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Tipo de divisão celular em que uma célula mãe sempre (2n), com
cromossomos duplos origina através de duas divisões sucessivas, a 1ª
reducional e a 2ª equacional, quatro células filhas contendo metade do
número de cromossomos da célula mãe.

• Diminui à metade seu número de cromossomos;
• É também chamada de divisão reducional (R!)
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2N

d

Célula 
mãe

Células 
filhas

N

s

N

s

N

d

N

s

N

s

N

d

Meiose só ocorre em 
células diplóides (2n)

1ª divisão: Reducional (R!)
(Separação dos homólogos)

2ª divisão: Equacional (E!)
(Divisão das cromátides)

Esquema da Meiose
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A meiose ocorre nas células para:

• Formação dos gametas em animais
• Formação dos esporos nos vegetais
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• Meiose I / Divisão Reducional – (R!)
• Prófase I
• Metáfase I
• Anáfase I
• Telófase I

• Meiose II / Divisão Equacional – (E!)
• Prófase II
• Metáfase II
• Anáfase II
• Telófase II
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Subdivisões da Prófase I

Dividido em Cinco Fases
• Leptóteno (Início da condensação do material genético)
• Zigóteno (Formação de pares cromossômicos)
• Paquíteno (ocorre o crossing-over ou permutação)
• Diplóteno (Formação dos quiasmas e visualização do crossing).
• Diacinese (Terminalização dos quiasmas)
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Emparelhamento dos 
cromossomos homólogos

Tétrades ou bivalentes Quiasmas

Diplóteno

Terminalização dos quiasmas

Diacinese

Separação dos 
centríolos

Leptóteno Zigóteno Paquíteno
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Cromossomos homólogos duplicados e 
pareados

Resultado das permutações

Paquíteno
(tétrade/bival

ente)

Diplóteno
(Quiasmas)

Cromossomo
s 

modificados
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Cromossomos
Homólogos

Fibras do fuso

• Cromossomos homólogos pareados, um oposto ao outro, presos às fribras
do fuso na placa equatorial da célula.
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• Encurtamento das fibras do fuso.
• Cromossomos homólogos se separam, indo cada um para um lado da célula.
• Não ocorre divisão do centrômero!

Separação de cromossomos
homólogos duplicados

A Segregação Independente 
dos homólogos

“Promove variabilidade 
genética”
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• Célula mãe (2n) origina duas células filhas (n)
• Os cromossomos continuam duplos e não ocorre divisão do centrômero!
• Formação de duas novas cariotecas e de dois novos nucléolos.
• No final da Telófase I os cromossomos se desespiralizam.

Divisão citoplasmática (citocinese)

Novos núcleos

Citocinese Centrípeta
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Cromossomos Homólogos
Célula (2n)

Duplicação  
dos 

cromossom
os

Cromossomos
homólogos

duplos

Separação dos 
homólogos (R!)

Separação das 
Cromátides (E!)

Separação das 
Cromátides (E!)
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Resolução de exercícios

DIVISÃO CELULAR
(Mitose e Meiose)
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QUESTÃO - 01

Sabemos que o ciclo celular pode ser dividido em duas etapas distintas: a interfase e a
divisão celular. Sobre a interfase, marque a alternativa correta.

a) Ela pode ser dividida em três etapas G1, G2 e G3.
b) Podemos definir essa etapa como um período entre duas divisões celulares.
c) Em G1 ocorre a duplicação do DNA.
d) A fase G3 caracteriza-se por uma elevada síntese de DNA.
e) G2 é a fase em que a célula passa a maior parte do seu tempo de vida.

B
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QUESTÃO - 02

Como reconhecimento de seus trabalhos pioneiros relacionados ao ciclo celular, 
Leland H. Hartwell, Tim Hunt e Paul Nurse receberam o Prêmio Nobel de Medicina e 
Fisiologia em 2001. Com relação ao ciclo celular em eucariotos, assinale a alternativa 
CORRETA.

a) A célula em G1 perde as suas atividades metabólicas.
b) A síntese de DNA e RNA é mais intensa durante a fase G2.
c) A fase S caracteriza-se principalmente por intensa atividade nucleolar.
d) Em células totalmente diferenciadas o ciclo é suspenso em S.
e) A célula em G1 possui metade da quantidade de DNA comparada a G2.

E
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QUESTÃO - 03

A mitose é um processo de divisão celular que pode ser dividido em quatro etapas.
Marque a alternativa que indica corretamente as etapas e a sequência correta em que
elas ocorrem.

a) Prófase, G1, S e G2.
b) G1, S, G2 e Metáfase.
c) Prófase, metáfase, telófase e anáfase.
d) Metáfase, prófase, anáfase e telófase.
e) Prófase, metáfase, anáfase e telófase.

E
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